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 داستان

های شد، سکهانداز میکه پسهایی داشتند. پولها رو توی قلک نگه میپول ناو  و تری داشتندپت و مت، قباًل که پول کم

 فلزی بودند.

 ای نیست، پول اسکناس یا همون پول کاغذی است.کهت و مت پول بیشتری دارن. پولشون ساما حاال پ

 
 

 .ن، مردد هستندار اسکناس رو کجا قایم کنن، یا کجا نگه پت و مت، بر سر این که

و داخل یک داره میزیر تشک، روی تخت. پت اونو بر  گذارهمی، اونو رهاای دتوی تنگ سفید. مت نظر دیگه گذارهمیپت اونو 

 .دهمیخانه قرار ی کتابو کتاب رو در قفسه گذارهمیکتاب 

-میها و زیر کتاب آرهمی. پت، پول اسکناس رو از الی کتاب در رهمیو برای عملی کردن اون  گیرهمیای مت یه تصمیم دیگه

 .گذاره

 .هو آورد گاوصندوق خریده ،، درحالی که روی یک گاریگردهمیمت بر 

 .ننز مین اما به در و دیوار و وسایل صدمه بر میبا کمک پت اونو به درون خونه 

: روی دیوار، پشت قاب کننمیکه گاوصندوق رو کجا نصب کنن. باالخره جای مناسب رو پیدا  بگیرنحاال باید تصمیم 

 عکس.

و با کمک مت گاوصندوق رو در محل تراشیده  هکنمیآماده  روسیمان ،. پتتراشنمیو دیوار رو  دارنمیقاب عکس رو بر 

ها رو . مت الی کتاببدن باید پول اسکناسی رو در گاوصندوق قرار. حاال کننمی. اطراف اونو با سیمان پر دنمیی دیوار قرار شده
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؛ کلید رهای وجود دا. اما مشکل دیگهکنهمی. باالخره زیر آخرین کتاب اونو پیدا یستها ن، اما الی هیچ کدوم از کتابگردهمی

که کلید از روی میز سر  ندوننمی. یست، بعد توی کشوها رو، اما نگردهمیهای خودشو . پت ابتدا توی جیبیستگاوصندوق ن

 خورد و افتاد توی ظرف سیمان.

و ند ، دینامیت آوردشهنمیبا آچار و وسایل دیگه هم  .شهنمیی دریل، در گاوصندوق رو باز کنه، اما پت سعی کرد با مته

، کلید هااونمنفجر کردن. در اثر انفجار، بخشی از سیمان اطراف گاوصندوق کنده شد و ریخت. از زیر  اونگاوصندوق را با 

گاوصندوق پیدا شد. مت کلید رو برداشت و در گاوصندوق رو باز کرد، اما در گاوصندوق در اثر انفجار، خراب شده، و درنتیجه 

 د و افتاد.از جای خود کنده ش ،، دراون چرخوندتا مت کلید را در 

نصب کنن. این کار را کردند. قاب عکس را  اوننهاد کرد: قاب عکس را به جای در گاوصندوق، روی ی دیگری پیشمت چاره

قفل کردن. ن قرار داده، و سپس با یک قفل بزرگ، قاب عکس را به دیوار آتبدیل به در گاوصندوق کردند و پول کاغذی خود را در 

 امن شد. هاآنحاال ظاهرًا محل پول 

 
 

* * * * * 

 گیری پت و متتصمیم

 1 .کندمیپنهان  پت، اسکناس را در تنگ. 

 2 . ،دهدمیقرار مت، آن را زیر تشک. 

 3 . گذاردمیپت، آن را الی کتاب. 

 4 . داری پول، گاوصندوق بخرد.که برای نگه گیردمیمت، تصمیم 

 5 . اما به مت فرمان می، دنچیمیغلتک  چونهای چوب را همخانه، روی زمین قطعهپت، برای انتقال گاوصندوق به درون-

 تا با گاری آن را وارد محوطه کند. هدد

 6 .ون خانه پرتاب کرد و گاوصندوق، به پت چسبید و تا انتهای اتاق رفت. در مسیر رمت گاوصندوق را از روی گاری به د

 ها صدمه زد.خود به میز و صندلی
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 7 . ی مقوایی قرار داد. بعدًا این جعبه که تحمل وزن میز را نداشت، له شد و در ی میز، یک جعبهی شکستهزیر پایهپت

 میز به جلو خم شد و کلید از روی آن به درون ظرف سیمان افتاد. ،نتیجه

 8 .طراحی کرد.روی کاغذ ی در گاوصندوق را گیری دور گاوصندوق برای نصب روی دیوار، همهمت برای اندازه 

 9 . پت و مت تصمیم گرفتند گاوصندوق را در پشت قاب عکس روی دیوار نصب کنند تا گاوصندوق در پشت قاب

 عکس، پنهان شود و کسی آن را نبیند.

 11 .کرد، مت آجرهای کنده شده را با جاروپت و مت در درون اتاق، روی موکت، کار بّنایی کردند. پت سیمان درست می 

 داد.روی زمین هل می

 11- ها را روی زمین ریخت.ها را گشت و آنی کتابوجوی اسکناس، همهمت، در جست 

 12- های خودش و سپس توی کشوهای میز را گشت. اصاًل او کلید را در جیب یا پت، دنبال کلید گاوصندوق، توی جیب

 در کشو نگذاشته بود.

 13- اری و ابزار فنی قرار داده شده.داخل کشوها، هویج، و لوازم نج 

 14- .پت، کشو پایینی میز را با لگد بست 

 15- ی دریل استفاده کرد.پت، برای باز کردن در گاوصندوق از مته 

 16- گوشتی استفاده کرد.مت، برای باز کردن در گاوصندوق، از پیچ 

 17- .در نهایت، پت با آوردن دینامیت، در گاوصندوق را منفجر کرد 

 18- .مت از قاب عکس به جای در گاوصندوق استفاده کرد 

* * * * * 

 درس

 کارهای پت و مت، بسیار پرهزینه است. – الف 

 کردند؟ی خود صدمه زدند و هزینه داری آن، این همه به خانهند که برای نگهر مگر چقدر پول دا -ب 

  داری پول نیست.خانه، محل نگه –ج 

 دانستند:وجه تصمیم را نمی 6 گیری پت و مت، غلط بود، چونتصمیم -د 

 «.چیست»دانستند که نمی -

 «.چرا»دانستند که نمی -

 «.چگونه»دانستند که نمی -

 «.کجا»دانستند که نمی -

 «.چه کسی»دانستند که نمی -

 «.ِکی»دانستند که نمی -

 


